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 تعامل و تقابل نقاشی امروز و گرایشات جدید در هنر 

 پورنبی سهراب

 

 چکیده:

میلادی  ٠٦ی دهه هایسال های هنری غالبا آمیخته با نقاشی دری پیش رو با طرح مختصری از سیر تحولات کنشدر مقاله  

تاکید  البتهو  نره پردازانگذاران و نظریهسیاست طرف از سنتی هنری بندیتقسیم هایسیستم قطعیتو کم رنگ شدن  بعدبه 

به  شدهتثبیت هایرسانهو حرکت از  یهنر هایبازار طرف از ترجدید تجربیات برای تقاضا گسترش و روزافزون گرایش بر

از آثار هنری که در مرز  یهایدر همین راستا و اشاره به نمونه گزارشی از یک نمایشگاهی از طریق ارائه تردجدی آثار سمت

ر راستای گیری مفاهیمی دکنند، سعی شده است تا از ارتباط موجود پرده برداشته و به شکلسنت و گرایشات جدید حرکت می

 تر،جارب تازهت گونه این بسط و گسترش ی کلی ازیشماهمزمان  و ودها و تعاملات این دو با یکدیگر پرداخته شنمایش تقابل

تغییرات  توجه بیشتر به همچینو همچنین تلاش شده تا با  معاصر ساخته شود. هنری هایفعالیت از وسیعی یگستره بین در

ادین یهای متفاوت، به بررسی بنهای مرسوم هنری در بسترای در طول تاریخ در تغییر وضعیت اجرای تکنیکشکنانهتابو

و البته از طریق عنوان تر تر و امروزینقاشی در سطحی وسیع یدر بنیان نظریات رسانه بحثاز موضوعاتِ موردِ  شماری

نرِ ههای بروز جرقهاز آغاز نقاشی  ه شود و در عین حال به نقش بزرگپرداختتر های ملموس برای ایجاد فهمی دقیقنمونه

و اروپا و  آمریکا باستان به غربِ مدرن در شرقِ از ،ی اثر به مخاطبی ارائهعمق شیوهدر شکلی ناخودآگاه به  گرامفهوم

در این  .به تعبیری نامتعارف اشاره شودی هابرای پیشبرد ایده ،ی آن از پرسپکتیوی غربی به شرقآگاهانه مجدد اما بازگشت

امکانات  پتانسیل ابزار و کیفیات و منتخب پرداخته شده و بهتوسط هنرمندانی  مسیر به کاوش و آزمونِ متریال یا همان کارماده

نر هو در نهایت به معرفی نگاهی داشته نیز شده ش در خلق یک اثر هنری تصور میسر حدات معمولی که برای کاربرد درآن 

بنیادین الات سوکه تیب به این ترفارغ از نقاط ارجاعِ ثابت پرداخته شده است  و و سیال یک فضای اصلاح شدهبستر امروز در 

 همچنان باقی هستند.، همیشهتر از قدرت، پربشر از هنر

 :مقدمه

؛ «هاسبک»لاح طی به اصسابقهکند کثرت بیی گذشته جلب نظر میدهه چیزی که در مورد هنر امروز در قیاس با چند ناولی

ه رسد که هرچه بیشتر به آثار معرفی شدبه نظر میاست. ا های اجرها، تجارب، و فرایندها، فرمروشمندییا بهتر است بگوییم 

ه در اکثر هایی ککند که چگونه چنین پروسهتر بروز میکنیم، این پرسش در اذهان ما پرقدرتتحت عنوان اثر هنری نگاه می

ه عنوان توان بدر ادراک جهان هنر معاصر دیگر نمیشوند!؟ هنر محسوب مینمایند می افتادهپاموارد بسیار در دسترس و پیش

ها محدود ماند. نه تنها رنگ روغن، رنگ پلاستیک، سنگ و فلز بلکه حتی هوا، از مواد و روش یابزار و رسانه به تعداد محدود

ها و یک. تکنروندبکار مییز دیگری در هنر امروز ای و هر چرسانهها و ترکیبات چندصدا، نور، زبان، انسان، زباله )مازاد(، سنتز

ها و یمندکردند، دیگر نقشی همچو پدران و یاری دهندگان روشهای تثبیت شده که هنر بودن یک اثر را تضمین میروش
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گران و عبادتچدار همهای پذیرفته و سابقهیافته و به تعبیری هنرمندان فعال در آن حوزه« نو»های تجربیات به اصطلاح تکنیک

 بانان معبدی که با عقایدی دُگماتیک سعی در حفظ سنتبه کناره رفته به عنوان نگاهای و کنندگان در آئینی موزهو شرکت

گر د اتواند هنر محسوب شومی های روزمره نیزترین فعالیتامروزه حتی حاصل عادی شوند.به هر قیمتی دارند قلمداد می

ها و گرایشات تازه را ی گره خورده به اقتصاد هنر بخواهند و سرمایه گذاری در این نگرشجامعهگذاران این حوزه و سیاست

  سودمند بیابند.

 پیکرتراشی و نقاشی اصلی یحوزه دو از یکی به را هنری آثار که داشت وجود امکان این هنوز میلادی، ٠٦ یدهه آغار در

 و هاوریستفوت هایاجرا ها،چسبانی تکه دیگر و کوبیستی هایکلاژ آن، از پیش که داشت اذعان باید البته. بدانیم متعلق

 را هنری آثار رایج هایبندیدسته و رفته فراتر راست سر و ساده بندیتقسیم این از تا بودند کرده سعی دادائیستی هایرخداد

 هنری یرسانه یک عنوان به شدنشناخته در پرقدرتی مدعی عنوان به را خود نیز عکاسی مثل ایرسانه و. ببرند سوال زیر

 تلاش حاصل ایفرآورده لزوما( تجسمی) هنری اثر که بود برآن همچنان هنوز حاکم یعقیده اما، وجود این با. دنمومی مطرح

 از. است مهمجس و نقاشی یمجموعه زیر عناوینی تحت این از پیش انسان هامیلیون مندحوزه فعالیت پیروی بشر، یخلاقانه

 هنری انگذارسیاست و مراجع طرف از آن حاکمیت و بندیتقسیم سیستم این در قطعیت که بود بعدبه  ٠٦ی دهه هایسال

 نیاز مسلما نره بازار طرف از ترجدید تجربیات برای تقاضا گسترش و روزافزون گرایش عین در البته. شد تررنگکم تدریج به

 پس. کنند قتصدی را آنان بودگی هنر ،تردجدی آثار با آمیختگی با و کنار در و شده حفظ هنری یشدهتثبیت هایرسانه تا بود

 آنان آمدن ارک روی به منتقدِ یا و تازه هایابزار و هامدیوم بکارگیری خواست به توجهبی که هستند و بودند هنرمندانی مسلما

 از یعیوس یگستره بین در هامروز ،ترتازه تجارب گونه این اما. بنامند پیکرتراش یا و نقاش را خود تا ندمندعلاقه همچنان

 (٣ ص ،٧٨٣١ آرچر،. )هستند موجود هنری هایفعالیت

ی هاها و منشیش کاربرد شیواهمیت خود را حفظ کرده است و این موضوع نه تاثیری در افزا با این حال نقاشی همچنان

های جدید در آفرینش هنر ها و قالبپردازیارائه، از قبیل عکاسی و ویدیو، داشته و نه مانعی برای گسترش ایده دیگرِ 

، در ٧٦٠٧در سال  زدن زمین به عنوان هنر است. روی، دست دادن، نگاه کردن و یا شخمی آن پیادهنمونه است.تراشیده

شناسی خود را با این جمله آغاز ی زیبایینظریه 1گونی بود، تئودور آدورنوای که تمام تلقی گذشته از هنر، در حال دگردهه

ی یمهاز ن ای که هنر، حداقل . حتی شیوه"تروشن است که هیچ چیز مرتبط به هنر، دیگر بدیهی و خودآشکار نیس"کرد: 

و « 2مدرن»و واژگانی همچون  بود، به چالش گرفته شده استبه بعد، برای برهم زدن سکون اجتماعی اختیار کرده ٧٦ قرن

اند. به خصوص برخی از ال گذشته برخی مضامین بروز کرده و رواج یافتهس ٠٦-٠٦از  دیگر مفهوم قبل را ندارند.« 3آوانگارد»

مظاهر مدرنیستی و آوانگارد ابتدای قرن بیستم، توسط هنرمندان زیادی، مجدداً مورد آزمون قرار گرفته و تفاسیری برگرفته از 

هایی که در گذشته از سوی مباحثات انتقادی بر آنان تحمیل زمان، آنها را از الزام ،علاوه بر این ند.اهبستر متفاوت زمانه ارائه داد

                                                           
1 Theodor W. Adorno (1903-
1969) 

2 Modern 
3 Avant-garde 
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شد، رها ساخته و بدین ترتیب هنرمندِ امروز به بیانی نسبی از بیشترین میزان آزادیِ ممکن در انتخاب نوع رسانه و تکنیک می

 (٠همان، ص رخوردار است. )در انتقال پیام ب

های این امکان، آشکار شدن این نکته بود که معنای یک اثر هنری لزوما در خود آن نهفته نیست، بلکه از یکی از پیامد

دین ترتیب ب باشد.خیزد. این بستر به همان اندازه که فرمال است، اجتماعی و سیاسی نیز میمیای که در آن ارائه شده برزمینه

یابد. به عنوان مثال، در میان عوامل مرکزیت می ١٦ی دههدر مورد سیاست و هویت فرهنگی یا فردی، در هنرِ بعد از پرسش 

و  5، موضوع جنسیت4توان به تاثیر عمیق و بنیادین فمینیسمپراهمیت آن دوره که همچنان از اهمیت زیادی برخوردارند می

های فرهنگی های روانشناختی و فلسفی و تئوریتحلیل ١٦ی در پایان دهه کرد.استعماری اشاره و عقاید پسا، 6جنسی گرایش

ها هم برای باز تفسیر این تئوری ای اهمیت یافتند.انتقادی، به طور فزاینده 7مدرنیسمتگیری یک پسدیگر در جریان شکل

به بعد، چیستی هنر را مورد پرسش  ٠٦ یدههآثار گذشته و هم تأویل و تفسیر آثاری به کار گرفته شدند که همچنان از ابتدای 

تر به آن ای از احیاءِ نقاشی سنتی هم شکل گرفته بود که همانطور که پیشان، گونهالبته موازی با این جری بودند.قرار داده 

ارتجاعی قلمداد کارانه و ، واکنشی به شدت محافظه١٦ و ٠٦ یدهه تجارب ها وپردازیایده اشاره شد، در زمان خود به نسبت

 (٠ ص، ٧٨٣١آرچر، ) ، به دلیل رشد ناگهانی بازار هنر از حمایت خوبی برخوردار بود.٣٦ یاما در تکان اقتصادی دهه شدمی

ند، مانند چین وجود داشته و ثبت شده ا 8مواردی از نقاشی به عنوان هنر اجرا یا به تعبیری هنر پرفورمنسنیز باستان  جهاندر 

وچکی از تماشاگران تولید و اجرا آثار خود را در برابر گروه بزرگ یا کبه جای خلق نقاشی در خلوت خود، که در آن هنرمندان 

میهمانان را با نقاشی  11و روزی که ژانگ زائو 10اثر وو دائوزی 9هالهتوان به نقاشی ها میترین نمونهشدهاز شناخته .نمودندمی

هایی را همچون تجربیات مدرن قرن بیستم قلمداد کرد و از زمان چنین رویداد ،با اغماض توانمی کرد اشاره کرد. سرگرم

و به خصوص در  هشدمعمول قلمداد مینا ،سال پیش چنین اجراهایی در حضور عموم ٧٦٦٦تر دانست زیرا بیش از خود پیش

قلمداد شده  ستندیبه عدم تواضع نقاش و یا فخرفروشی به کسانی که به فن نقاشی آشنا ن ندتوانستفرهنگ و سنن شرق می

 یرساختهب و هایی خیالینهایی را داستانحال آنکه برخی مورخین و منتقدین این چنین رویداد احترامی تلقی شوند.و بی

ن ها و ثبت مکتوب آنان در چیه نقل چنین داستانرسد کدانند، اما به نظر میافرادی با نظریات غیرمتعارف و نامستدل می

توان وجوهی از پس می ورزیده است.محبوب تاکید می ای و شهرت برخی هنرمندانِ باستان رواج داشته و به مهارت افسانه

بیر تع یاجرای اثر هنردر  و موجود هایی این چنین را انتظار داشته و آن را خصوصیتی منحصر به فردوجود حقایق در رخداد

 ( Url 1) .کرد

 هایگتغییر کرده و جهانی که چنان جن« کاراکتر انسانی»، هنرمندان دیگر در نمایش این نکته که بعد از جنگ جهانی دوم نیز

 راین ا سعی داشتند بلکه ،کردندجنگ اول جهانی( را به خود دیده دیگر مثل قبل نخواهد شد، تقلا نمیهمچو خانمان سوزی )

از طریق آزمایشگری در فرم ها، اند. مدرنیستخارج شده بحث به طور کلی از میدانِ « شخصیت»و « روایت»نشان دهند که 

ها هنرمندان هایی نهاده بودند که براساس آنتیب بنیادربه این تو بودند،  های پیشین بازنمایی را برانداختهو زبان، شیوه

                                                           
4 Feminism 
5 Sexuality 
6 Sexual orientation 

7 Postmodernism 
8 Performance art 
9 Halo 

10 Wu Daozi (685?-758) 
11 Zhang Zao (750s) 
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دلز، ند. )چایلدرآوررا به لرزه « هنر»و حتی خود « واقعیت»، «بازنمایی»، «تر هنرمندکاراک»های مدرنیست اصل مقولهپست

های ی در طول تاریخ در تغییر وضعیت اجرای تکنیکاانهشکنالبته با توجه بیشتر به همچین تغییرات تابو و( ١١٣ ص ،٧٨٣١

ای دعوی در بنیان نظریات رسانه بسیاری از موضوعاتِ موردِ ینبه بررسی بنیادتوان میمتفاوت،  هایدر بستر هنری مرسوم

 تر پرداخت.تر و امروزیدر سطحی وسیع به نام نقاشی
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   نقاشی و پرفورمنس:

پس از هنر شاتالاپ: نقاشی »؛ 12رنگ پاشی جکسون پولاک پر شده با رنگ تا تکنینکِ های انفجاریِها و بادکنکاز گلوله

 ی میان نقاشی و هنر پرفورمنسلندن به رابطه 14در تیت مدرن ١٦٧١نمایشگاهی برگزار شده در سال نام  «13پرفورمنس

ا نمایش شود تا شاید ببه نمایش درآمده سعی می ای از آثارِ های نمایشگاه و برگزیدهخته است. حال با نقد گزارشی از بخشپردا

نتی و تثبیت ی رویکردی سها به نمایش نکاتی از تاثیر این دو که یکی نمایندهگذاری نمونهها در کنار همها تا نکتهبیشتر خطا

ترین ها و برآمده از بازخوانی بدویاز این آئینریشه گرفته به تعبیری های بشر و دیگری شده و به درازای عمر ارتباط و آئین

  .های جدید هنری است؛ پرداخته شودهسانای از رهای انسانی اما مطرح شده به عنوان نمایندهکنش

 در کنار هماینان رسند اما در کنار یکدیگر جفت ناهمگون و عجیبی به نظر می 15در نگاه اول جکسون پولاک و دیوید هاکنی

 16الف٦ی ستان: شمارهبتابه نام  ٧٦٠٣دهند. اثر پولاک خلق شده در سال اولین گالری نمایشگاه را به خود اختصاص می

ای به نام زدهبرفکفیلم ای روی زمین و زیر شیشه قرار داده شده است و بالای سر آن بر روی سکوی برآمده (٧)تصویر 

-١ تصویر) ٧٦٠٧در سال  از پولاک در حال بازی با رنگ 19و پاول فالکنبرگ 18ی هانس ناموثساخته ،٠٧17ک جکسون پولا

دیوید هاکنی خلق شده  20تریک شاتالاپ بزرگنقاشی  ،در طرف دیگر اتاق بر روی همین اثر در حال پخش است. (١-١و  ٧

در  ٨٧٦١-٠ ی سالدر فاصله 21ی جک هازانبه دیوار آویخته شده و در کنار آن فیلم رنگی ساخته (٨)تصویر  ٧٦٠١در سال 

ر تصوی) تریک شاتالاپ بزرگدر کالیفرنیا با همین نام یعنی  اشزرق و برقپر  ند طی زندگیهای هنرممورد زندگی و معشوق

توان سعی کرد تا به صدای صحبت کردن پولاک در مورد تکنیک کارش گوش داد اما می در حال پخش است. (١-٠و  ٧-٠

توان می. "هستمسلام جک، دیوید "شود: ی تلفنی دیگری در فیلم هاکنی قطع میی او با کارگردان توسط مکالمهمکالمه

 یابد اما اینطور نیست. تصور کرد که این مکالمه با تبادل دستور ساخت رنگ برای نقاشی ادامه می

مو در رنگ و در فیلم پولاک، هنرمند پیش از خم شدن بر روی کرباس بلند و باریکی پهن شده بر روی زمین و فرو بردن قلم

، زمان زیادی را به کلنجار رفتن برای به پا (١-١تصویر ) پس از سوی دیگراول از یک سو و س ،شروع ریختن و پاشیدن رنگ

. در همین حال هاکنی با ظاهری آراسته و (٧-١ )تصویر کندی مخصوص کارش صرف میهای رنگی شدهکردن چکمه

صویر ت)کند تر مییرهای از یک مرد جوان را یک درجه تمدل موی پرتره ای کوچکمواش؛ با قلمجغدگون به خاطر عینک گِرد

در کارش است، در فیلم مو و رنگ ت بدن، دست، قلمو در حالی که پولاک بر روی ریتم به دست آمده از تلفیق حرک( ٧-٠

 (Url 2) .(١-٠ تصویر) زندای در استخر شیرجه میهاکنی مرد جوان برهنه

                                                           
12 Jackson Pollock (1912-1956) 
13 A Bigger Splash: Painting After 
Performance 
14 Tate Modern 

15 David Hockney (1937-) 
16 Summertime: Number 9A 
17 Jackson Pollock 51 
18 Hans Namuth (1915-1990) 

19 Paul Falkenberg (1903-1986) 
20 A Bigger Splash 
21 Jack Hazan (1891-1959) 
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تیت  متر،سانتی ١٩٤١در  ٥٥٥بوم،  روی تجاری )ساختمانی(روغن، رنگ لعابی و رنگ  ، رنگ٨٩٩١، جکسون پولاک، الف٩ی  تابستان: شماره -1 تصویر

  بریتانیا ،لندن مدرن مدرن

 (performance-and-art/painting-eterms/p/performanc-https://www.tate.org.uk/art/art )ماخذ:

 

 

 

 

 

فالکنبرگ،  پاول و ناموث هانس یساخته پولاک، جکسون کردن نقاشی یپروسه کوتاهی از ، فیلم٥٨جکسون پولاک  -)چپ(  ٢-٢و )راست(  ٨-٢ تصویر

 (WQBcYQ-https://www.youtube.com/watch?v=CrVE، آمریکا )ماخذ: ٨٩٥٨

 

 

 

 

 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/performance-art/painting-and-performance
https://www.youtube.com/watch?v=CrVE-WQBcYQ
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بریتانیا )ماخذ:  لندن، تیت مدرن متر،سانتی ٢٩٢٤٥در  ٢٩٣٤٩، بوم روی آکریلیک ، رنگ٨٩٩١، دیوید هاکنی، تربزرگ شاتالاپ یک -٣ تصویر

t03254-splash-bigger-a-https://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney) 

 

ی ساخته اش در کالیفرنیا ،زرق و برق پر های هنرمند طی زندگی، فیلمی در مورد زندگی و معشوقتریک شاتالاپ بزرگ - )چپ( ٢-٩ و)راست(  ٨-٩ر تصوی

 ، آمریکا ٨٩١٣-٩جک هازان، 

film-gay-hockney-david-trailer-splash-bigger-https://www.indiewire.com/2019/06/a-)ماخذ: 

 (splash-bigger-on/event/a-https://www.aucklandartgallery.com/whats-1974و  /1202148696

 

 البداهگی و محاسبه، فیگوراسیون وفیهاست. عمودی و افقی، ها و تضادرسد که این گالری تماما در مورد تناقضبه نظر می

. هاکنی برای نقاشی کردن شاتالاپی که از یک شیرجه ایجاد شده بود دو هفته 23خواهیجنسو دگر 22گراییجنسانتزاع، هم

در  های رنگیی تونالیتههای کوچکی از نقاط ریز، خطوط سفید مجعد و پختگی چند لایهزمان صرف کرد؛ اثری با پاساژ

 ه کهی دیدن ما و آنچکرد دوربین عکاسی و تفاوت شیوهری کای روزافزون او به نحوهی علاقهت تدریجی که نتیجهانتقالا
                                                           
22 Homosexuality 23 Hetrosexuality 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/hockney-a-bigger-splash-t03254
https://www.indiewire.com/2019/06/a-bigger-splash-trailer-david-hockney-gay-film-1202148696/
https://www.indiewire.com/2019/06/a-bigger-splash-trailer-david-hockney-gay-film-1202148696/
https://www.indiewire.com/2019/06/a-bigger-splash-trailer-david-hockney-gay-film-1202148696/
https://www.aucklandartgallery.com/whats-on/event/a-bigger-splash-1974
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 د، بود. نقاشی پولاک اما گویی فقط همچو یک اتفاق رخ داده بود. اثری باقی مانده ازکنیک ویدیو و یا یک عکس ثبت می

بود. اما فته شکل گرکنشی نقاشانه که همچو حرکاتی موزون در حفظ تعادل میان حرکت با ریتم موسیقی و ریتم ریزش رنگ 

یک  ،رسد که یک اثر از هاکنی، و جفت کردن این دوحال که چه؟ در نهایت، یک اثر پولاک همانقدر محاسبه شده به نظر می

 ک.آکادمی یی آزاردهنده ناشی از غروراستعاره

یا همان چینش آثار در  کردن24یترسد که کیورِتمام نقاشی نوعی هنر اجرا یا همان پرفورمنس است. به نظر میبه تعبیری 

های معنادار میان آنان در حرکت مخاطب از ابتدا تا انتهای نمایشگاه نیز همینطور باشد. یک نمایشگاه و برقراری نسبت

را  دهند، نمایشگاهی که هدف خودرا تشکیل می "سر هم بند"به اصطلاح  نمایشگاهِحاضر و غایب بنیان پیام این  هایبدن

 به بعد قرار داده است. ٧٦٠٦ی ی میان نقاشی و هنر پرفورمنس از دههبررسی رابطه

 شده چسبانده های ناهنجارای از بومهایی که به تودهاز یک اسلحه برای شلیک به بادکنککه  25سان فال دُنیکی ویدیوای از 

ژاپنی  با طناب ی خاصی از بانداژخود را به شیوهکه  26کازوئو شیراگااز  یهایو عکس( ١-٠و  ٧-٠)تصویر  کرداستفاده می بود

ها بودند یاز دیگر آثار نمایش یافته در دیگر گالر (١-٠و  ٧-٠)تصویر  کردمیآویخت و با پاهایش نقاشی بر روی یک بوم می

: 27یکنش گران وینهای دیگر تصاویری از در اتاقد. گشتنمشهوری بدل  یبه هم ریخته و شلخته هایمندیروشخود به که 

 شنمای ؛(١د )تصویر زنپرداه کُشتی در رنگ و گل میب که به نمایش درآمدهو دیگر دوستانشان  29و گونتر بروس 28اوتو موئِل

ان و آنهای بسیاری نقد کهدر تمایل به کنش جنسی در آلودگی  "یادگار پرستانه"همان  ای 30یککنشی اروتیک و فتیشیست

ان در هنر و ارتباطش انشجایگاه و کردهلوده و برهم ریخته توصیف آ حیوانی، هاییچنین اجراهایی را همچو مورد قبل کنش

و تر ا نه آلودهام .کردندقلمداد می برانگیزپرسش ندگذاشتبه جای میاز خود به دلیل اثری نهایی که تنها را نقاشی  با کنش

کارگیری برخی منتقدان را به ب (٣تصویر سفیداشان ) های سیاه وکه در عکس 31های استوارت بریزلیاز پرفورمنستر ایزوله

 انسانی و مدفوع یکنندهصرف و گرِ ضایعاتمصرف»معادل ای واژه ،کردمیدر مقالات انتقادی ترغیب  32ی کُپروفاژیکواژه

 ؟!چرک آلود ینقاشانه نوعی اعتراضیا  کنشی ضد هنرکرد؛ که خود به تنهایی واکنشی تکانشی از تفسیر القا می «33حیوانی

(Url 2) 

                                                           
24 Curate 
25 Niki de Saint Phalle (1930-
2002) 
26 Kazuo Shiraga (1924-2008) 

27 Viennese actionists 
28 Otto Muehl (1925-2013) 
29 Günter Brus (1938-) 
30 Fetishistic 

31 Stuart Brisley (1933-) 
32 Coprophagic 
33 Cunsumer of feces 
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نهایی )در صورت ، فیلم و عکس در جهت ثبت پرفورمنس و نمایش در کنار اثر نیکی دُ سان فال، نقاشی شلیک شونده -)چپ(  ٢-٥و )راست(  ٨-٥تصویر 

  فرانسه ،٨٩٩٢ وجود( ،

و  1184145a.jpg-graphics-https://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01184/arts_2008)ماخذ: 

performance-and-art/painting-terms/p/performance-https://www.tate.org.uk/art/art) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بریتانیا )ماخذ: لندن، تیت مدرن ،٨٩٩٨ و ٥٥٨٩ ،ی خلق آثارپروسه، عکس در جهت ثبت کازوئو شیراگا–)چپ(  ٢-٩)راست( و  ٨-٩تصویر 

feet-his-at-https://www.airjordan11.com/topic/paintings  وhttps://theunitldn.com/blog/87/ ) 

 

https://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01184/arts-graphics-2008_1184145a.jpg
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/performance-art/painting-and-performance
https://www.airjordan11.com/topic/paintings-at-his-feet
https://theunitldn.com/blog/87/
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 بریتانیا )ماخذ: لندن، تیت مدرن ،٨٩٩١ی دههاجراهایی در طول ، پرفورمنس، عکس در جهت ثبت موئِل و گونتر بروس اوتو -١تصویر 

https://deankorrl.livejournal.com/339934.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 تیت مدرن ،در ملبورنِ استرالیا 35اجرا شده در گالری ملی ویکتوریا ٩١٨٩، عکس در جهت ثبت پرفورمنس سال بریزلی ، استوارت34اثر آب و هوایی -١تصویر 

 (/https://www.halesgallery.com/news/440بریتانیا )ماخذ:  لندن،

ها و موکه از زنانی برهنه به عنوان قلمشد می پخش 36ایو کلاین جودو مربی و نقاش ی ازپرفورمنسدر بخش دیگری ویدیوی 

ای از یک برساخته  37سمفونی مونوتُنی خود او به نام ساخته ی موسیقی مدرنیبا قطعه و کردهای زنده استفاده مییا شابلون

نتیجه،  .(٧-٦)تصویر  شدمی همراهی اش در اتاق توسط ارکستر کوچکیهای مونوکروم آبینوت و همسو با یکی از نقاشی

                                                           
34 Weather Work 
35 National Gallery of Victoria 

36 Yves Klein (1928-1962) 
37 Monotone Symphony 

https://deankorrl.livejournal.com/339934.html
https://www.halesgallery.com/news/440/
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گذاری نام «های طلایی بدن انسانگیری نسبتاندازه»یا همان  38آنتروپومتریکه در نهایت آثاری متعدد از اجراهایی متعدد 

آمیزی شده و های رنگو دوستانش که با پوشیدن شنل 39چِلوی چِسیکا و فیلمی از اجرای هنرمند برزیلی(. ١-٦)تصویر شد 

ای آمیخته و در و گویی پارچه را با تجربه( ٧٦)تصویر پرداختند قص میآمیز و خمارآلود به ربرای رسیدن به وضعیتی خلسه

 (Url 2) !البته با همراهی ویدیوی اجراتجربیاتی حاضر، کردند؛ نهایت برای نمایش به دیوار گالری نصب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بریتانیا )ماخذ:  لندن، ، تیت مدرن٨٩٩١ی دههعکس در جهت ثبت پرفورمنس، اجراهایی در طول ، ایو کلاین، آنتروپومتری -٨-٩تصویر 

https://www.flickr.com/photos/65595512@N00/16519410932) 

 

 

 

 

 

 

، واشنگتن، آمریکا )ماخذ: 40و باغ مجسمه هورنی هیرش، موزه٨٩٩١ی دههای از آثار حاصل از اجراهایی در طول نمونه، ایو کلاین، آنتروپومتری -٢-٩تصویر 

https://www.nytimes.com/2010/06/04/arts/design/04klein.html) 

                                                           
38 Anthropometry 
39 Hélio Oiticica (1937-1980) 

40  Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden 

https://www.flickr.com/photos/65595512@N00/16519410932
https://www.nytimes.com/2010/06/04/arts/design/04klein.html
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 بریتانیا  لندن، تیت مدرن ،٨٩٩٩، عکس در جهت ثبت پرفورمنس، چِسیکا چِلوی -٨١تصویر 

n-Capa-P4-Parangole-com-Oiticica-Helio-2-https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-1964-)ماخذ: 

Ivan_fig1_271530372-de-HO-filme-do-Stills) 

 

 

آمیزی و رنگ (42ایتراجامههمان ) ؛41ضربدریمتقاطع، عرضی یا های پوشیدنهای بسیاری از لباسعکسدر طول نمایشگاه، 

اسکلت توسط یک  و نقاشی( ٧٧)تصویر  45در نقش مرلین مونرو 44موجود است همچون اندی وارهول 43بدن در قالب هنر بدن

ورزند از طریق آثار خود با فریاد استمداد می بر روی بدن خودش. بسیاری از هنرمندان ارائه شده در این نمایشگاه 46سوزانا اوی

و وابسته به نیاکان خود درک شده و با آنان  ، وحشتناک، نشئه، دراماتیک، مطرودهتا با تمامیتِ در خور تماشای جذاب، آلود

ی ابتدایی و آئینی نیاکان بشر در مواجهه با جهان و تلاشی در به تجربه وابسته ی بدوی و تنانه،یک مواجهه مواجه شوند.

غار در کنار یکدیگر وجود دارند و تمدن را از درون ساخته و  نسان در آن. محلی که آئین و نقاشیِ فهمی جهان و جایگاه اباز

 (Url 2)کنند. حفظ می

                                                           
41 Cross-dressing 
42 Transvestism 

43 Body art 
44 Andy Warhol (1928-1987) 

45 Marilyn Monroe (1926-1962) 
46 Zsuzsanna Ujj (1959-) 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Helio-Oiticica-com-Parangole-P4-Capa-n-1-1964-Stills-do-filme-HO-de-Ivan_fig1_271530372
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Helio-Oiticica-com-Parangole-P4-Capa-n-1-1964-Stills-do-filme-HO-de-Ivan_fig1_271530372
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Helio-Oiticica-com-Parangole-P4-Capa-n-1-1964-Stills-do-filme-HO-de-Ivan_fig1_271530372
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بریتانیا )ماخذ:  لندن، تیت مدرن متر،سانتی ١٤٩در  ٨١٤١، 47عکس پولاروئید، ٨٩١٨، اندی وارهول، خودنگاره در نقش مرلین مونرو -٨٨تصویر 

drag/-portrait-https://mediciuniversity.co.uk/self) 

و  ها به صفحات نمایشتوان گفت که تلاش شده تا مخاطب در طول بازدید خود توسط گوشیانتهای این نمایشگاه میدر 

های ثبت شده در قالب اجرا و پرفورمنس، گویی در مرز ی هر یک از پروسهی نتیجهها متصل شده و با مشاهدهنمایشگر

ی روسههایی که پر گیرد. حرکت از نقاشیاای منزوی از کلیت اثر قرای بدون حضور بازیگران قرار گرفته و در فاصلهصحنه

و به اجراهایی که توسط دوربین عکاسی یا فیلمبرداری  خلقشان ثبت شده و در کنارشان به نمایش در آمده است شروع شده

شود. کنند ختم میبازی می ای که نقش نمایش تنها ردپایی از یک رویداد راثبت شده و در معدود مواردی با همراهی فرآورده

ر. اینگونه خود آن اثی ی مراحل تکمیل یک اثر نهایی تا پروسه به مثابهاز پروسه به مثابه؛ حرکتی از نقاشی به پرفورمنس

پرفورمنس  قابل لمس و هنرِ صنعتگری برای خلق یک محصول نهاییِ نقاشی به نمایندگی از سنتهنرِ ارتباط نادیدنی میان 

گردانند عیان شده و توسط مخاطب تجربه میباز جدید که اصالت را به ایده و پروسه تجربیات هنریی ی نمایندهبه مثابه

  شود.می

ی پرفورمنس برانگیز میان نقاشی و پرفورمنس و واکاوی نکاتی در مورد مفاهیم نقاشی به مثابهملأبا در نظر گرفتن ارتباط ت

دند ها ثبت کرده بووار بر فراز بومهایی که او را در حال حرکت رقصگردیم. عکسباز می های نقاشی به پولاکو پرفورمنس

دند، اگر واقع ش ها شده از بند تسلط مطلقِ نقاشهای به تعبیری رو در مجلات هنری باعث مورد توجه قرار گرفتن او و نقاشی

گردانان ی در هنر روز آمریکا شده بودند، توجه منتقدین و نمایشگاهاهای داغ تازهنه بیشتر؛ به همان اندازه که خود آثار بانی بحث

                                                           
47 Polaroid 

https://mediciuniversity.co.uk/self-portrait-drag/
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های هایی که به عنوان نوارنقاشی .را جلب کرده بودندهای هنری آن زمان خوان و تا حدی حساس به جنبشو البته مردم مجله

ی نقاشی گره خورده است نهاصطلاحی که بیش از هر چیز با این گو شدند.ها و حرکات او قلمداد میضبط اشارات، ژست

نقاشان کنشی ای به نام در مقاله 49باشد که برای نخستین بار توسط منتقد هنری هارولد روزنبرگمی« 48نقاشی کنشی»

  به کار برده شد: ٧٦٠١در سال  50آمریکا

کند )همچو میدان دو و میدانی در برابر هنرمند ظاهر می ی پهنه و میدانی برای عمل، خود راای معین بوم به مثابهدر لحظه"

 کنش() یابد یک تصویر نیست بلکه یک رخدادآنچه که بر روی بوم انتقال می [...] .در برابر دونده(؛ کرباس پس از کرباس

   "است.

رد، اما خودی را معرفی کخودبهی محلی از کنش مستقیم ی نقاشی به مثابهبا این که روزنبرگ اولین کسی نبود که ایده

گر دازی کنشپرای او یعنی نقاشی کنشی ابتکار سطح وسیعی از هنرمندان را برانگیخت و بر فرهنگ ایدهاصطلاح برساخته

 (Url 3) های مردانه تاثیر گذاشت.ذکور و پیگرد

، ٧٨٦٨رجر، )ب "پردازدتکثیر خود می ی مصرفی است و از طریق تصاویری که باور جامعه هستند بهتبلیغات، فرهنگ جامعه"

ی هویتی تازه تبدیل شده و در رفت و به نشانه« ایمتحورانه»های به اصطلاح و به همین طریق بود که چنین رویکرد (٧٦٠

رآیند ف ی اثر به عنوان محصول نهاییِ ارائه رفِ کرد؛ زمانی که دیگر صِود را تکثیر میخبرگشت خود در نقاط مختلف جهان 

گروهی از هنرمندان  ٧٦٠٠در ژاپن در سال  شد.و ارتجاعی قلمداد می« رو به گذشته»خود  اشکالِ ینترخلاقانه حتی در انتزاعی

های کوتاهِ هانس ناموث از ها و فیلمرا تشکیل دادند. این گروه از طریق عکس 51جنبش گوتایِ هنر ضمنیجوان ژاپنی 

در گیری کنش ها و فرآیند کاری پولاک به خوبی آگاهی داشتند و از نقاشی کنشی الهام گرفته بودند، اما به دنبال بکارنقاشی

 مانیفستی برای این جنبش تنظیم کرد: 52یهارا، جیرو یوش٧٦٠٠در سال  نقاشانه، و نه نقاشی کنشی بودند.های پیشافرآیند

فرمالیست و تجریدی فریبندگی و راه خود را از دست داده و گم کرده  ،مطلقِ هنرِ در هر حال این برای ما روشن است که"

ت. های انتزاع فراتر رفسیس شد با این شعار همراه بود که باید از مرزی هنری گوتای که سه سال پیش تأعهاست. پس جام

 سازی شکل تازه و یِ هنر تجریدی در فراهمترین شایستگها ما عقیده داشتیم و البته هنوز هم داریم که مهمدر آن روز ]...[

های فعالیت ایم تا امکانات ناب وهما تصمیم گرفت گیری عنوان آفرینش.از فضا نهفته است. فضایی لایق بکارسوبژکتیوی 

دهد، بلکه گروه ما بر اعضایش هیچ محدودیتی قرار نمی ]...[خلاقانه را دنبال کرده و به دنبال این انرژی عظیم حرکت کنیم. 

  "کند.خود تشویق می گیری از تمامیت خلاقیتِآنان را به بهره

                                                           
48 Action Painting 
49 Harold Rosenberg (1906-
1978) 

50 The American Action Painters 
51 Gutai Movement of Concrete 
Art 

52 Jiro Yoshihara (1905-1972) 
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 های پر از رنگ را بربه خلق تعدادی نقاشی پرداخت. او بطری "از بدن رها شده"هایی به بیان خود با کنش 53شوزو شیماموتو

در  (٧١)تصویر . نمودکرد به آنان شلیک میرنگی پر میهای دست سازی که از گلوله یو یا با اسلحه کردهها خرد روی بوم

خیم های ضلایههای ژستیک با بکارگیری هنرمند خالق نقاشیکه به ا )، کازوئو شیراگ٧٦٠٠اولین نمایشگاه گوتای در سال 

را ارائه کرد، پرفورمنسی که در آن از تمام بدنش  54چالش برانگیز گِلِاجرای  (رنگ روغن با استفاده از پاهایش شهرت داشت

لب یک نمایش خلق یک اثر در قا گون استفاده کرد.ای از گِل و فرم دادن به آن در احجام تندیسبرای کُشتی گرفتن با پشته

ی اشیائ خلق شده شناسانهکه ثبت پروسه را به ارزش زیبایی 56های آلن کپرو«55دادخر»پرفورمنس که چند سالی مقدم بر 

 (Url 3) دانست صورت پذیرفته بود.ارجح می

 

های رنگ روغن و شکستن شیشه ،٨٩٥٩، شیماموتو شوزو، (58آنا )نام اصلی: 57هاحفره -٨٢تصویر 

 بریتانیا  لندن، تیت مدرن متر،سانتی ٩٩٤٩در  ١٩٤٢ ،شلیک به روی کاغذ

 holes-https://www.tate.org.uk/art/artworks/shimamoto-ماخذ:(

t07898) 

 

 

 

 

ی هانخستین رخداددر یکی از  59داینجیم ی آن بازی کرد. هاپیشبرد ایده نقش بزرگی دررخداد در آمریکا  هنرِ  نقاشی از آغاز

خود را با  61مشغولیت با رنگِ های در نیویورک یکی از پرفورمنس ٧٦٠٦در سال  60جادسون مانکلیسای یادبرگزار شده در 

 که 64های مصور مرد خفاشیدر داستان 63شخصیت جوکر شبیه بهآرایشی  با اجرا کرد. در این اجرا او 62کارکنِ خندانعنوان 

ه ام کمن عاشق آنچه"ی . او در حالی که جملهبود ظاهر شدده کراش نقاشی لبخند بزرگ سیاهی بر روی صورت قرمز شده

را  نهایت باقی رنگدر  و ،دینوشهای رنگ میاز سطل ردکنقاشی میبود را بر روی بومی که کنارش قرار داده شده  "هستم 

 (Url 3) .شکافتمیو آن را  هدپرینوشت ی آن مید و به داخل بومی که رورکمیروی سرش خالی 

 66نیز بر بکارگیری ژستیک رنگ متمرکز بودند. ماتیو و منتقد هنری میشل تَاپی 65در اروپا، هنرمندانی همچون ژورژ مَاتیو

در پاریس بازی  ٧٦٠٧در سال  67اکسپرسیونیستاه پولاک و دیگر هنرمندان آبستره در برگزاری اولین نمایشگ ینقشی کلید

                                                           
53 Shozo Shimamoto (1928-
2013) 
54 Challenging Mud 
55 Happening 
56 Allan Kaprow (1927-2006) 
57 Holes 

58 Ana 
59 Jim Dine (1935-) 
60 Judson Memorial Church 
61 Preoccupation with paint 
62 The Smiling Workman 
63 Joker 

64 Batman 
65 Georges Mathieu (1921-2012) 
66 Michel Tàpie (1909-1987) 
67 Abstract expressionist 
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مَاتیو یک  ٧٦٠٠در پاریس در سال  به ژاپن نیز سفر کردند. ٧٦٠١کردند و همچنین با گروه گوتای مکاتبه داشتند و در سال 

 69ووایننبرد بروی بوم بزرگی با عنوان  ،در حالی که یونیفورم ارتشی به تن داشت و زنده را به روی صحنه برد 68نقاشیِ کنش

 71ای در آرت نیوزبرای او نوشته٧٦٠٠و میشل تَاپی هم در سال  فیلمبرداری شد 70کرد. این اثر توسط رابرت دِشارننقاشی می

 منسی خلق یک اثر به عنوان یک پرفوری پروسهی ارائهمنتشر کرد. با این که این اثر در آمریکا طرفدار زیادی نیافت اما ایده

 مَاتیو در جایی نوشت: ٧٦٠٧ل به طوری که در سابه شدت تاثیرگذار واقع شد. 

ابلوی هاست که بر هر تها و معماهای یونانی مرده است. اکنون تراکم تنش، ناشناختهآلگری، پرداخت و تکیه بر ایدهصنعت"

ادر است تا قراند. برای نخستین بار در تاریخ، نقاشی به پرفورمنس تبدیل شده و مخاطب نقاشی چیره شده و به آن حکم می

 (Url 3) "به تماشا بنشیند. فرآیند خلق اثر را همچون تماشای اجرای یک گروه موسیقی

کرد. برای اجرای سفر میبه عنوان طراح صحنه  73به همراه گروه رقص مِرس کانینگهام 72رابرت راوشنبرگ ٧٦٠٠در سال 

 اساسبایست بر های گانینگهام؛ صحنه هر بار می. با دستورالعملکرد( طرح صحنه در هر اجرا تغییر می٧٦٠٨) 74داستان

، راوشنبرگ 76در دِوِن 75د. در کالج هنر دارتینگتونشمیزمان اجرا در هر مکان خاص تعبیه  شرایط موجود و محیط پیرامونیِ 

ی نقاشی ی اثر حاضر شده و در نقش پردهزنده در پس زمینه ی اجرا را اینگونه تعبیر کرد که به صورت یک دکورِ طرح صحنه

فت و ردر آخرین اجرای این اثر در لندن، او هر شب بر روی صحنه می ی پشت صحنه به اتو کردن یک پیراهن بپردازد.شده

روه از آن سال از گ و به احتمال زیاد به دلیل ایجاد همین پریشانی در اجراهای مختلف بعد کرد.ی متفاوتی نقاشی میپرده

 )همان( جدا شد.

رنگ  ،ک رنگهایی تنقاشی .شده بودشناختههای مونوکروم خود که پیش از این به آن اشاره شد به خلق نقاشی نیزایو کلاین 

بندی بسته 77المللیِ کلاینعنوان آبی بین لاجوردی که با نام خودش تحت ی آبیدانهتنها با استفاده از یک فام رنگی؛ رنگشده 

 اشهای به تعبیر خودش آنتروپومتریکبود که کار بر روی پرفورمنس ٧٦٠٦اما از سال  کرد.و در بازار لوازم هنری عرضه می

پیش از این به آن و  شدهای زنده اجرا میمون برهنه به سان قلمهای زرا آغاز کرد که همان آثاری بود که با استفاده از مدل

تانم را دم و دیگر لازم نبود حتی نوک انگشمانکه من کاملا تمیز می بودبا این روش " ن در جایی گفته است:پرداخته شد. کلای

 (Url 3) "با رنگ آلوده کنم

که  ی خود اثر را داشت، از آنجاییارتقای فرآیند خلق اثر تا مرتبه در سعی که هنری دیگر معنای به و تجربی و گرامفهوم هنر

ای از عقاید پر گرا بود، محصول شبکهی عملنمایشی و هم یک فرم ادراک شخصی هنرمندانه-انتقادیی هم یک مقوله

، یعنی همان بحرانِ مدرنیسمِ فرمالیست شد که واکنشِ به ظاهر متضادی را در مقابل وضعیت موجودهرج و مرج محسوب می

                                                           
68 Painting action 
69 Battle of the Bouvines 
70 Robert Descharnes (1926-
2014) 
71 ARTnews 

72 Robert Rauschenberg (1925-
2008) 
73 Merce Cunningham dance 
company 
74 Story 

75 Dartington College of Art 
76 Devon 
77 International Klein Blue (IKB) 
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قابل تشخیص بود تبلور یافته و در فضای سیاسی  ١٦ی دههل محوری که از اوایارائه داده بود. این هنر در قالب جنبش هنرمند

 (٧٣، ص ٧٨٦٧. )آزبورن،ه بودپیدا کرد رشد ٣٦ی دههو اقتصادی متغیر 

ی به عرصه در گزینش و تابوشکنی هایی که رویکردی فاعلانهنقاشیی نقاشی کنشی و یا کنشمردانه ی ذکور و غالباً وجهه

از درون  ی هنریهافعالیتگونه این  کردند با فعالیت هنرمندان زن معاصر در زمان اوج گیریتزریق میی نقاشی مردانه غالباً 

ی ی تازهقدمی مشابه با دوره ٧٦٠٨در سال  79کارلوئی اِشنه مان 78چشم بدنِ اثر  د.ردیگلی وارونه نمایان کو به ش شده واژگون

رای ه که از بدن زنان برهنه بتماماً پوشیده و آراست کلاینِ اما برخلاف  آثار کلاین بود؛ یعنی قرار دادن بدن در مرکز نقاشی.

همیشه زن  در آنکه  تصویر شده در هنر بود مونث-ی بارز قدرت مذکرکرد )که خود بازتولید رابطهگذاری بر بوم استفاده میاثر

ای یرایهگزید و عریان از هر گونه پی مونث را برمیبا قدرتی سوبژکتیو ابژه ای تحت تملک مرد تلقی شده و هنرمند مذکرابژه

قاشانه در مرکز ساختاری ن، اِشنه مان بدن خود را (دکری موجودی صرفا خواستنی تصویر میترین حالت خود به مثابهدر منفعل

 "بعدی فراتر در ساختار اثر"و  "ای جدایی ناپذیرکارماده"ی خود قرار داد. او به بدن خود به عنوان خانهدر اتاق زیر شیروانی 

 (Url 3) .نگریستمی

نشی های کیدر فرانسه نیز نیکی دِ سان فال همانطور که در گزارش نمایشگاه به آن اشاره شد از یک تفنگ برای نقاش

ر از رنگی های پبه بادکنک( ١-٠و  ٧-٠)تصویر  ٧٦٠١در سال  80نقاشی شلیک شونده اثرکرد و در اش استفاده میخشونتپر

ه با برخورد گلوله و ترکیدن هر بادکنک رنگ متفاوتی به سطح نقاشی پاشیدکه به یک اسمبلاژ وصل شده بودند شلیک کرد. 

گری مردانه یعنی شکار، کشتن و تسلط بر ترین شکل کنشیکی از افراطی به سطحیتظاهری  اقدامی نمادین درشد می

در  83ی جریان همیشگیدر جشنواره ٧٦٠٠اجرا شده در سال   82اثر هنرمند ژاپنی شیگِکو کوبوتا 81نقاشی شرمگاه دیگری.

 از آن مردانه را با ریشخندی یاقهی نبوغ خلّایده تا سعی کرد در اقدامی نمادین ی نقاشی ژستیک را گرفته وایدهنیویورک 

دن بر روی خود سنجاق کرد و با چمباتمه ز زیر مو را به لباسِ تاثیر نبود. او قلمبزداید. البته وضعیت وقوع نقاشی در این القا بی

 (Url 3) پرداخت. آن گذاری بر سطحکاغذ بزرگی به اثر

نمادین، رادیکال و همزمان نیز واکنشی  ٧٦٦٨لندن در سال  86در گالری آنتونی دو فِی 85اثر جِنین آنتونی 84تیمار عاشقانه

بود و دریافت، ادراک و کنش هنرمندانی همچون پولاک و کلاین از زنان در دنیای  نقاشی کنشیتسلط مردانه بر به نقاشانه 

 ساختبه رنگ مو آغشته های خود را مو داد. او در این پرفورمنستر فرهنگ را هدف نقد خود قرار میهنر و در مفهوم گسترده

 (همان) .آغشته ساختو  روبیدهو تمام زمین گالری را با آن 

                                                           
78 Eye Body 
79 Carolee Schneemann (1939-
2019) 
80 Shooting  painting 

81 Vagina Painting 
82 Shigeko Kubota (1937-2015) 
83 Perpetual Fluxus Festival 
84 Loving Care 

85 Janine Antoni (1964-) 
86 Anthony d’Offay Gallery 
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 بریتانیا  فِی، لندن، دو آنتونی گالری ،٨٩٩٣، عکس در جهت ثبت پرفورمنس، جِنین آنتونی تیمار عاشقانه، -٨٣تصویر 

 (care-http://www.janineantoni.net/loving)ماخذ: 

 

 اده را به عنوان ابزار واکاویدههنرمندانی که از آنان نام برده شد، پتانسیل این کارم، (٧٠تصویر ) با در نظر گرفتن مادیت رنگ

 بر طبق اصولی خاص و ش در خلق یک اثر هنریو معمولی که برای کاربرد و کیفیات و امکانات آن را از سر حدات سنتی

از تقلیدِ  یای صرف جهت پرداخت تصویرپردازانه و نمایشگراند. به این طریق رنگ از وسیلهشده فراتر بردهتصور می معین

ی کردی بلکه از منظر اصالتِ نقش؛ نقشتر نه از منظر بدعت کار؛ تازهاست پیمودهتری را های تازهر کرده و قلمروعبو واقعیت

ی ابزاری جهت نقاشی به مثابه کنشِ خودِ بازتعریف همزمان،  و البتهدر الویت.  نمادین در جایگزینی آن با کارکرد دلالتیِ صرف

هستند بیانگر  اییهبنابراین این هنرمندان و آثارشان نمونهمستقلاً مورد کاوش قرار گرفت،  ،در لحظه و نه در کالا خلاقانه یبیان

حضورِ کنش  جهت ،و مدیومی بصری بلکه ابزاری پرفورماتیو و اجرایی این نکته که رنگ، و نقاشی، نه فقط به عنوان وسیله

 گویا هستند. به عنوان امر هنری

http://www.janineantoni.net/loving-care
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 ژاپن  ، توکیو،90تاکا ایشی گالری ،٢١٨٨، 89، عکس در جهت ثبت چیدمان88آی آراکاوا ،87گیاهان دریاییهرز -٨٩تصویر 

 (performance-and-art/painting-terms/p/performance-https://www.tate.org.uk/art/art)ماخذ: 

 

 گیری:نتیجه

المللی، خود به وهشیِ بینژهای پبه بعد ظهور تعداد بیشماری از نمایشگاه ٦٦ یکه از دههتوان به این مسئله اشاره کرد می

های هنر معاصر در افزون موزه. افزایش روزندشده و به آن دامن زد مبدلی چند فرهنگی جهان هنر تاکیدی بر رشد وجهه

این موسسات فرهنگی، حداقل تعداد زیادی از آنان  ی این نکته است که اگر نه غالبهای بزرگ، نشانگر و اعلام کنندهشهر

هنر را جزئی جدایی ناپذیر از صنعت عظیم سرگرمی و فراغت دانسته و با تبلیغاتِ پیاپی در جهت گردش سرمایه، تمایزِ میان 

عنوان دو کاهند به طوری که در هنر معاصر نگریستن به این دو به رنگ ساخته و از اهمیت آن میهنر و روزمرگی را کم

 تر تا حدی وجود دارد وهای کوچکنماید )البته همچنان مقاومت به شکل فردی و در نهادمعنی میدیگر بی ،ی متضادمقوله

(؛ اما از طرفی نمایدمیحال آنکه عملکرد مشابه  شودمشاهده میتر نیز های کلاندر موارد خاصی حداقل تظاهر آن در نهاد

ار به مندیِ آثای در هنر و در نتیجه بهرهرشته انی بیاحیای رابطه معتقدند که این خود راهی جهتپردازان از نظریهبسیاری 

ها و به طبع آن بینندگان و به جریان اندازی رکود موجود در اقتصاد هنر هنری از بازگشت توجه رسانه« کلاسیکِ »اصطلاح 

های سیاسی و ، اطمینان پیشین نسبت به تفاوت٧٦٣٦در سال  شی دیوار برلیند. درست همانطور که از زمان فروپاباشمی

رسد و ینهایت سیال به نظر ماست؛ فضایی که بیاقتصادی رنگ باخت، هنر امروز نیز خود را در یک فضای اصلاح شده یافته

                                                           
87 See Weeds 
88 Ei Arakawa (1977-) 

89 Installation 
90 Taka Ishii Gallery 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/performance-art/painting-and-performance
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ا : چه چیزی رهستند تر از هر زمان، باقیقدرتنقاط ارجاعِ ثابتِ چندانی ندارد. به این ترتیب همان سوالات همیشگی، پر

و این گونه  (٠ ص ،٧٨٣١ آرچر،)آن کدام است؟ « درست»، و راه به اصطلاح ه باید آن را تفسیر کردتوان هنر نامید و چگونمی

رسد که احتمال یافتن پاسخ به چنین سوالاتی با گفتن این که هیچ پاسخ معینی برای آن وجود ندارد یکسان است. به نظر می

هایی سنتی همچون نقاشی، و ها و تعاملاتِ رسانهاین گونه استنباط کرد که در جهان هنر امروز همین تقابلتوان پس می

گرایشات جدید هنری همچون پرفورمنس هستند که مباحثه پیرامون چیستی هنر را زنده نگاه داشته و دائما با انعکاس وقایع 

ی چنین رفتاری در هنر سفارش محور دوران پیشین به احقاق به پیشینه پیرامونی در آثار خلق شده در واکنش به آنان و نگاه

 پردازند.ی امروز میهای انسانی در جوامع بیش از پیش ماشینی شدهجایگاه هنر و کنش

 

 

 فهرست منابع: 

حرفه نشر  تهران:. کتایون یوسفیی . ترجمه٧٦٠٦هنر بعد از (. (Fidibo) ی الکترونیکینسخه) ٧٨٣١. ایکل، مآرچر -

 هنرمند

 ب سفیدمرک نشرتهران: . نغمه رحمانی یترجمه. هنر مفهومی(. اول)چاپ  ٧٨٦٧. پیتر ،آزبورن -

 شورآفرین نشر: تهران. زیبا مغربی یترجمه. های دیدنشیوه(. اول چاپ) ٧٨٦٨. جان ،برجر -

 اهیم نشر: تهران. رضا رضایی یترجمه. مدرنیسم(. چهارم چاپ) ٧٨٦١. پیتر ،چایلدز -

 

- Url 1: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-56701-2_4 

- Url 2: https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/nov/12/a-bigger-

splash-painting-performance 

- Url 3: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/performance-art/painting-and-

performance 
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